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 !تتنامى، مث عيّنه ذاتية"آرة الثلج"..

 : مقدمة

غريب هذا العنوان بعد هذه املرحلة البادئة من فتح ملف
ماهية" لسربغور آجزء يسري جدا من حماولىت" الكراهية"

قبل" احلب"لكنىن أضفت " امللف"، احتفظت باسم "الوجدان
 ).وليس الكراهية" (الكره"

حني فتح امللف، فتح باسم الكراهية، لكن معظم الذى آتب
، هل"الكره"فيه، مبا ىف ذلك املشارآة ىف األلعاب آان عن 

مثل الفرق بني العدوان" الكراهية"و" الكره"هناك فرق بني 
aggression  والعدوانيةaggressively  ولنا عودة(؟ رمبا.( 

ُفِتح امللف، وصدقت احملاوالت، حىت آدنا نقبل هذا الوجدان
آطبيعة بشرية أصيلة، مث وصل األمر من خالل األلعاب" الكره"

بالذات إىل أن التجربة آشفت عن ما خيل إّىل أنه مبالغة ىف
 ية؟ما احلكا!!! اهللا . هذا االجتاه

 مث أين احلب من هذا الذى جيرى؟

 : قلبت ىف أوراقى فاستنتجت اآلتى 

يبدو أنىن حني استصعبت تقدمي ما هو احلب ىف أوائل هذه
:مْن ُيحب من، 17/10/2007اخلوف من احلب: مثال(النشرات 

)احلب(حنيته  ) 8/10/2007" صفقات الظاهرة، وأحالم التكامل"
ألدخل إليه من باب ما يبدو عكسه، وإذا بنا) مؤقتا(جانبا 

 :أمام القضية بالشكل التاىل 

لية، وعلى رأسها مامادامت العالقات البشرية اإلشكا"
هى هبذه الصعوبة،" احلب"يسمى، أو ما يوضع حتت الفته، 

فلندخل إليه من أبواب أخرى لعل وعسى، ولنبدأ مبا نتصور
 "أنه عكسه رمبا نتعرف عليه أآثر عمقا وصدقا

جند أن حرآية -من خالل التجريب والتقليب–وإذا بنا 
متثل أرضية) دوليس بالضرورة الكراهية آما سريد بع(الكره 

 !!" احلب احلقيقى"على  شديدة األمهية للتعرف
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من هنا، وألسباب أخبث، فضلت أن أغري عنوان امللف إىل هذا
 .العنوان اجلديد، استدراجا لألصدقاء واملشارآني، ولو لبعض الوقت

 :آرة الثلج

هذه النشرة أصبح هلا طابعها اخلاص الذى فرض نفسه يوما
ع تلقائيًا مثل آراتاملواضيع تكاد تتجمبعد يوم، ذلك أن 

ىف بالد الشمال،(الثلج الصغرية وهى تتكون من رذاذ الثلوج 
، وهو منظر غري ىف بلدنا، لكنىن أحببته حني آنت!)بالد بّره

جنوب فرنسا على حدود سويسرا،" اجلريا"ذات رأس سنة ىف جبال 
آان الثلج يتساقط رذاذا ناصعا، ولعبت بكراته وفهمت

ذى يستعمل ىف بعض مناهج البحث العلمىمعناها اجملازى ال
 .الختيار عينة متنامية دالة

ىف البحث العلمى هى أن نبدأ وحنن عينة آرة الثلجفكرة 
وىف نفس الوقت منتشرة،) سرية نسبيا(نبحث مشكلة غامضة 

مثل مشكلة اإلدمان ىف جمتمعنا، نبدأ بواحد، والواحد يدل
مع ثالث، إىل أن تتكون على ثانٍِ، والثاىن يشري إىل وجه شبه
 .العينة، وآأا تكون نفسها بنفسها

 .خيل ىل أن األمور تسري هكذا ىف هذه النشرة اليومية

خذ مثال موضوع الكره، بدأ باالشارة إىل ما جرى ىف برنامج
، مع أننا مل ننشر بعد"سر اللعبة ىف قناة النيل الثقافية"

األلعاب مع دعوةاستجابات املشارآني، واآتفينا بنشر نص 
 . للمشارآة

 مث تطورت املوضوع آما الحظ املتابعون

 )وأظن سبقت اإلشارة إليه(وإليكم ما نشر حىت اآلن  

العدد التاريخ اسم املقالة

-21 لعبة الكراهية 05- 2008 264 

االستجابات على لعبة الكراهية
 "آل مشارٍك على حدة"
 بدون تعليق 

27- 05- 2008 270 

قراءة ىف قيمة الكراهية من خالل
 :االستجابات

 لعبة بلعبة 
 )ليس حتليًال أو تفسريًا(

28- 05- 2008 271 

جتارب حتريك الوجدان إلعادة النظر
مقدمة للرد على حوارات لعبة

 الكراهية

03- 06- 2008 277 

 )1( تكره   آيف :  وتعلم  
البحث عن تفعيل الكراهية ىف

 العالج اجلمعى

10- 06- 2008 284 
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 )2(تكره    آيف :  وتعلم  
 .."ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر"
11- 06- 2008 285 

 الفروض األساسية
جوهر: "ولاالفرتاضات األساسية ح

 "الكراهية
17- 06- 2008 291 

إستجابات أصدقاء:نصوص جديدة
 املوقع

18- 06- 2008 292 

من صديق مشارك أن يتابعنا  أن أطلب.. آيف أجرؤ
ثلج تنمو بكل هذهواألمور تسري بكل هذا القفز، وآرة ال

، أنا شخصيا)مع االعتذار للست آوندى؟(العشوائية اخلّالقة 
أآاد أعجز أن أتابع نفسى ألربط بني ما آتبت، وبني ما آنت

 .أنوى أن أآتبه اليوم

دعونا نأمل أننا حني ننتهى من هذا املوضوع الذى ال
ينتهى، أن جتتمع هذه الكرات الثلجية إىل بعضها البعض

ىف نصاعتها وملعاا وبرودهتا املوقظة، الىت حتوى آلفنكتشف 
. النابض، نكتشف بعض ما آنا نبحث عنه أو نأمل فيه  الدفء

* * * 

 شارآت ىف" آعينة"أما اليوم فسوف أغامر بتقدمي نفسى 
االستجابة للعبات العشرة مرتني األوىل ىف الربنامج

جابات األوىل، والثانية بعد أن جاءتىن اإل11/8/2004بتاريخ
دون الرجوع ولو مبجرد املشاهدة إىل ما آان ىف الربنامج املذاع

 .قبل أربع سنوات

"مث أضيف نص مشارآىت وأنا ألعب اللعبة الوحيدة اجلديدة 
 . مع مرضاى ىف العالج اجلمعى .."ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر

–مث نفس اللعبة مع بعض األصدقاء حني طلبوا أن يشارآوىن 
  -م أسوياءوه

 : أوًال

 : حييى الرخاوى. د

 :اللعبة األوىل

أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،عشان): 8-2004(
 أنا باحط االفرتاض ده علشان أقدر أآمل  آده

أنا باخاف اضبط نفسى باآره حد باحبه،عشان): 5-2008(
أنا باحط اإلفرتاض ده علشان آده أبقى مستعد ألى آده

 يعىن احتمال، وإيه

 :اللعبة الثانية

إيه حكاية اللى حيب ما يكرهشى دى دانا): 8-2004(
 اللى مايكرهش مابيعرفش حيب بيتهيأىل إن 
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إيه حكاية اللى حيب ما يكرهشى دى دانا ):5-2008(
 ماينفعشى، ويبقى ما بيحبشبيتهيأىل إن 

 :اللعبة الثالثة

بصراحة مش آل آره آره أنا شخصيًا ملا بكره): 8-2004(
  ممكن اقتلممكن أقرب، و

بصراحة مش آل آره آره أنا شخصيًا ملا بكره  ):5-2008(
  يبقى باختذ موقف

 :اللعبة الرابعة

ميكن اللى بيعرف يكره، هوه اللى بيعرف حيب،  ):8-2004(
  "وبعدين" "ومني" "إمىت"تبقى الشطارة .... دا لو آدا 

ميكن اللى بيعرف يكره، هوه اللى بيعرف حيب،  ):5-2008(
 يبقى أنا ماشى ىف السليم لو آدا  دا

 :اللعبة اخلامسة

أنا ميكن بكره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل): 8-2004(
 خايف من نفسى بصحيح، وعليهم أنا 

أنا ميكن بكره ناس آتري بس صعب أعرتف بده أصل ):5-2008(
 الزم احتمل مسئولية مشاعرى ودا حايبقى آتري علّىأنا 

 :اللعبة السادسة

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري مايعرفىن بيبقى): 8-2004(
 ...نتعرف على بعض أآرت وإال نفسى 

ملا باحس إن حد بيكرهىن من غري مايعرفىن  ):5-2008(
 أقوله هّو انت عارف األول انىت بتكره مني؟بيبقى نفسى 

 :اللعبة السابعة

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه): 8-2004(
 نفسى أوصّله ده علشان آده هو اللى خسران ىت أنا ح

اللى بيكره عمال على بطال دا بيكره نفسه حىت ):2008- 5( 
 رأىي إنه بالشكل ده خد جزاؤه مادام آره نفسه باملرةأنا 

 :اللعبة الثامنة

آره الظلم وبس من غري غضب وفعل قلته أحسن،): 8-2004(
مبسئوليه آإىن أنا أظل أواجههأنا لو بكره الظلم بصحيح 

 املسئول عنه حلد ماشوف ىل شغلة فيه 

آره الظلم وبس من غري غضب وفعل قلته أحسن، ):5-2008( 
أهجم وأغّير واقلب الدنيا آأىنأنا لو بكره الظلم بصحيح 

 أنا املسئول لوحدى لرفع الظلم

 :اللعبة التاسعة
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أنا بيتهيأىل ساعات إىن مااقدرشى أآره حد):8-2004( 
 بعرفه آله ميكن عشان أعرفه آويس وده 

أنا بيتهيأىل ساعات إىن مااقدرشى أآره  ):5-2008(   
 املعرفة بتخليىن احتويه آله حد أعرفه آويس وده ميكن عشان 

 :اللعبة العاشرة

...اللى عايز يكره يتحمل مسئولية آرهه): 8-2004( 
حامسح لنفسى أآره طاملا أنا حاحتمل هذهعشان آده أنا 

 املسئولية 

اللى عايز يكره يتحمل مسئولية  ):5-2008(     
باآره واحدة واحدة عشان أقدر اشيلعشان آده أنا ... آرهه

 املسئولية واحدة واحدة

 أثناء العالج اجلمعى: ثانيًا

 :حييى. د

أشوفك احسن  ..ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر    شوقى. يا د: حييى.د

 أحبك أآرت  ..أقدر ميكن ّملا أعرف أآرهك  منال.يا د: حييى.د

 أستحمل وأآمل ..ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر  يا خمتار: حييى.د

مارضاش ..ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر  يا سوسن: حييى.د
 باللى وصلتيله، حاطّلع عينك 

..ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر  يا عبد الرمحن: حييى.د
 حتحايل عليك إنك تكمل اجلروب الثاىن معانا 

أخليك ..ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر  يا أمحد: ىحيي.د
  ماختافش

 نكّمل سوا  ..ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر  يا حييى: حييى.د

 مع أصدقاء أسوياء: ثالثًا

 : حييى الرخاوى. د

 مارِهقكش قوى آده ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر   يا حافظ

 ليكى شويةأخفى أملى ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر  فوزيةيا 

 ما احسسش عليكى قوىميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر  أمليا 

أبطل أمل فيك للدرجةميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر  يوسفيا 
 اللى برتهقك دى

 أآمل ضغط عليك قوىميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر  قدرىيا 

 أحب ناس آتري أآرت ميكن ّملا أعرف أآرهك أقدر  هالةيا 

 نعرف ربنا احنا االثنني أحسن رف أآرهك أقدر ميكن ّملا أع حييىيا 
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 :وبعد

هذه اخلربة وعرضها هكذا ليست تطبيقا حرفيًا ملا يسمى
، فالباحث ىف هذا املنهج هو جزء مناملنهج الفينومينولوجى

 .الظاهرة حىت لو مل جتِر عليه التجربة

آما أن املسألة ليست منوذجا ُيحتذى، آما أا ليست
 .استبطانا، وتأمال ذاتيًا

جمرد مصادفة الحت ىل جلمع عينات، من نفس الشخص، مبا هى 
له من خلفية تنظريية، جيتهد ىف حماولة املشارآة الفعلية على

 فرتات متباعدة، وبأدوات خمتلفة، وسياقات متنوعة،

مث دعونا نأمل أن حناول الربط الحقا بني هذه العينة
 . احملدودة، وما جرى وجيرى، ما أمكن ذلك
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